
 

-คัดลอกสําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย 

สมัยสามัญท่ี  2   คร้ังท่ี 1/2552 
วันศุกรท่ี   15  พฤษภาคม  2552  

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางปยะดา   สโมสร  ส.อบต. ม.1 ปยะดา   สโมสร  
2 นายนิกร   เลิศไกร เลขานุการสภาฯ นิกร   เลิศไกร  
3 นายประภาส   สุขบุญทอง รองประธานสภาฯ ประภาส  สุขบุญทอง  
4 นายวิเวก  พนาลี ส.อบต. ม.2 วิเวก  พนาลี  
5 นายศุภชัย   ไชยประพันธ ส.อบต.ม.3 ศุภชัย   ไชยประพันธ  
6 นายสมโชค   จิตรา     ส.อบต. ม.3 สมโชค   จิตรา      
7 นายวิรัตน   บางโรย ส.อบต. ม.4 วิรัตน   บางโรย  
8 นายสุมล   นุมาศ ส.อบต. ม.4 สุมล  นุมาศ  
9 นายนนทภักตร   ศรีอินทร ส.อบต. ม.5 นนทภักตร  ศรีอักษร  
10 นายศรายุทธ   ปรีชานุรักษ ส.อบต. ม.5 ศรายุทธ   ปรีชานุรักษ  
11 นายสุทิน  นบนอบ ส.อบต. ม.6 สุทิน  นบนอบ  
12 นายธีรธรรม   มัฏฐาพันธ ส.อบต. ม.6 ธีรธรรม   มัฎฐาพันธ  
13 นายนพรัตน   สุมงคล ส.อบต. ม.7 นพรัตน   สุมงคล  
14 นายโสภณ   เจริญ   ส.อบต. ม.7 โสภณ   เจริญ   
15 นายมณฑล   ธราพร ส.อบต. ม.8 มณฑล  ธราพร  
16 นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ส.อบต. ม.8 ยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์  
17 นายโชติมา  วงศสวัสดิ์ ส.อบต. ม.9 โชติมา  วงศสวัสดิ์  
18 นายประมวล   วงคสวัสดิ์ ส.อบต.ม.9 ประมวล   วงคสวัสดิ์  
19 นายจารึก   พิบูลย       ส.อบต. ม.10 จารึก   พิบูลย        
20 นายประยูร   เพชรอาภรณ ส.อบต. ม.10 ประยูร   เพชรอาภรณ  
21 นายสมภาท   นิราภัย    ส.อบต. ม.11 สมภาท   นิราภัย  
22 นายขรรคชัย   โมสิกะ ส.อบต. ม.12 ขรรคชัย   โมสิกะ  
23 นายจีรยุทธิ์   สุดจิตร    ประธานสภาฯ จีรยุทธิ์   สุดจิตร  
24 นายวัชรินทร   ศรีอักษร ส.อบต.ม.13 วัชรินทร  ศรีอักษร  



ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
25 นายอภิชัย   จิตจํา    ส.อบต. ม.13 อภิชัย   จิตจํา     
26 นายประเสริฐ   เทพศักดิ์ ส.อบต. ม.14 ประเสริฐ  เทพศักดิ์  
27 นายศักดิ์ศิลป  เพชรนก ส.อบต. ม.14 ศักดิ์ศิลป  เพชรนก  
28 นายนิติพงศ  วงศพิพันธ ส.อบต. ม.15 นิติพงศ  วงศพิพันธ  
29 นายสายัญห  จิตรา ส.อบต. ม.15 สายัญห  จิตรา  
30 นายโกมล  รัตโนภาส ส.อบต. ม.16 โกมล  รัตโนภาส  
31 นายสุวิทย  สุทธิ ส.อบต. ม.16 สุวิทย  สุทธิ  
32 นายสรยุทธ   สุดสาย ส.อบต.ม.17 สรยุทธ  สุดสาย  
33 นายสาธร   ไกรปราบ ส.อบต. ม.17 สาธร   ไกรปราบ  
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ผูไมมาประชุม      
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นายนนทเนตร   ศรีออน ส.อบต. ม.11  

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอาดูร   แสงศรี รองนายก อบต.ละอาย อาดูร   แสงศรี  
2 นายเสรี   จิตจํา รองนายก อบต.ละอาย เสรี   จิตจํา  

 
เปดประชุมเวลา  13.00  น.  
เลขานุการสภาฯ    เมื่อถึงเวลาไดเรียกสมาชิกสภาเขาหองประชุมและไดนําผูเขารวมประชุมสวดมนต           

  ไหวพระตามระเบียบสภาฯ   มีสมาชิกเขารวมประชุม  33  คน  ถือวาครบองคประชุม     
  นายจีรยุทธิ์   สุดจิตร  ประธานสภาฯ  ไดเปดการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุม  สมัยสามัญที่  2  คร้ังที่  1/2552  ตามวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ผมไดรับหนังสือจากทางอําเภอฉวางวา  ในวันที่  20  พฤษภาคม  2552  ทางจังหวัด

เคลื่อนที่จะมาที่  ณ  ศาลาเปรียญวัดวรรณาราม  หมูที่  5  ต.หวยปริก  ใหสมาชิกทุกคน
ไปรวมกันดวย  ผมเองมีแคนี้ครับ                                                                                                               

 

ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา     
  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
ประธานกรรมการ  ทานโชติมา   วงศสวัสดิ์  ตามที่ผมไดตรวจรายงานการประชุม  เห็นวา  บันทึกการ

ประชุมสมบูรณดี  ทานอื่นมีขอสงสัยตรงไหนเชิญครับ  ผมมีแคนี้ครับ                                                     
ประธานสภาฯ ทานอื่นมีอะไรเชิญครับ   ถาไมมีผมตองขอมติ  ใครเห็นควรรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผานมาโปรดยกมือครับ             
มติสภาฯ   รับรองรายงานการประชุม  32  เสียง                         



            
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว   
 3.1  ติดตามผลการจัดแขงขันละอายเกมสคร้ังที่  13  ประจําป  2552 
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                                                                                                      
รองนายกฯ   ทานอาดูร   แสงศรี  การติดตามผลรายงานการประชุมครั้งที่แลว  คือ  การแขงขัน

ละอายเกมสคร้ังที่  13  นั้น  รายละเอียดก็ไดแจกใหสมาชิกทุคนดูแลว  แตผมจะ
อธิบายสั้น ๆ  คือ  รายการทั้งหมดตั้งไว  300,000  บาท  จายจริง  273,712  บาท       
เงินคงเหลืออยู  26,288  บาท  รายละเอียดอยูในเอกสารแลว                                

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเชิญครับ  ถาไมมีผมเองตองขอผานไปครับ 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                  
       4.1  พิจารณาเพิ่มแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2552 – 2554   เพิ่มเติม  ฉบับที่  1                    
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                                                                                                      
เจาหนาท่ีนโยบายและแผน  ทานอภิชาติ  ศรีสุข  สืบเนื่องจากป  2552  ไดเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ตําบล

ละอาย หลายครั้ง  ในการปรับปรุงถนน  และขุดลอกคลองในพื้นที่ตําบลละอาย  และ
บางพื้นที่ไมไดอยูในแผนพัฒนาสามป  2552 – 2554  จึงตองมีการเพิ่มแผนเพื่อที่จะให
ดําเนินการไดในโครงการตาง ๆ  ที่มีความจําเปน  เราตองมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา  3 
ปกอน  ถึงจะสามารถดําเนินการได  มีดังตอไปนี้    
4.1.1 ปรับปรุงซอมแซมถนนของหมูบานทุกหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลละอาย 
วัตถุประสงค  เพื่อใหถนนที่มีความพรอมเหมาะสมปลอดภัยในการสัญจรไปมาในทุก
ฤดูกาล 
งบประมาณ  500,000  บาท  ในป  2552 
4.1.2  ขุดลอกเหมือง-คูคลอง  ฝายน้ําสาธารณะ  ของหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลละอาย 
วัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและภัยแลงของหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลละอาย 
งบประมาณ  500,000  บาท  ในปงบประมาณ  2552 
4.1.3 สนับสนุนการจัดงานเทศกาลนครโลก  อุดหนุนที่ทําการปกครอง จ.นครศรีฯ 
วัตถุประสงค  ตามโครงการจัดงานนครโลก 
งบประมาณ  40,000  บาท 
เพื่อขอมติสภาใหความเห็นชอบในการเพิ่มแผนพัฒนาป  2552 – 2554   เพิ่มเติม     
ฉบับที่ 1   ผมเองก็มีแคนี้ครับ                                                                   

ประธานสภาฯ ตามที่เจาหนาที่นโยบายและแผนไดนําเสนอ  สมาชิกทานใดควรเห็นชอบใหเพิ่มแผน
พัฒนาตําบลเพิ่มเติมฉบับที่ 1   โปรดยกมือ 

มติสภาฯ     เห็นชอบ  32  เสียง                           



                  
ประธานสภาฯ 4.2  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป(พ.ศ.2553-2555) เชิญเจาหนาที่ครับ                            
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   ทานอภิชาติ    ศรีสุข    ตามเอกสารที่ไดแจงตอที่ประชุมคือเปน

แผน  3  ป  คืองานโครงการตาง ๆ  ทั้งหมดในการลงทําประชาคมหมูบาน  ตั้งแตวันที่  
20   ก.พ.  2552 - 18  มีนาคม  2552    ก็ไดจัดลําดับความสําคัญของแตละหมูบานตาม
โครงการที่มีความสําคัญ  โดยนอกจากโครงการแลวรางแผนพัฒนาตองประกอบดวย  
6  สวน  ที่นําเสนอก็คือสวนที่  5 ของโครงการ    5  สวนที่เหลือจะกลาวสรุปดังนี้ 

 สวนท่ี  1  จะเปนสวนของบทนํา  คือจะกลาวของแผนพัฒนา  3  ป  วัตถุประสงคของ
แผนพัฒนา  3  ป  ขั้นตอนการจัดทําประโยชน  เราจะใชแผนพัฒนา  3  ป  เปนกรอบ
แนวทางในการทําขอบัญญัติงบประมาณ  ในปงบประมาณ  2553  หากถาใหความเห็น
ชอบแผนพัฒนาในวันนี้  จะเขาสูขบวนการในการทําขอบัญญัติตอไป 

 สวนท่ี  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  ของ อบต.ละอาย  จะใชขอมูลของ จปฐ.    
ที่จะชี้ใหเห็นวาเรายังมีสวนดอยตรงไหน   ยังตองเติมและจะตองพัฒนาสวนใดบาง 

 สวนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน  ในปงบประมาณ  2551  มีทั้งสิ้น  211  โครงการ  
โดย อบต.ละอายไดจัดสรรงบประมาณดําเนินการไปทั้งสิ้น  121  โครงการ  คิดเปน
เปอรเซนต  57.35 %  ยังเหลือโครงการที่ไมไดดําเนินการอีกหลายเปอรเซนต   จึงขอ
ขอบพระคุณที่สมาชิกไดนําเสนอโครงการไปหนวยงานอื่น  เพื่อจัดสรรงบประมาณ
เขามาในตําบลละอาย 

 สวนท่ี  4  ยุทธศาสตร  แนวทางพัฒนาในชวง  3  ป  ก็ประกอบดวย  วิสัยทัศนการ
พัฒนาตําบล  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัด
นครศรีฯ    ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีฯ  วิสัยทัศนและนโยบายการพัฒนา
ของผูบริหาร  วิสัยทัศนนโยบายโปรงใส  ใชเศรษฐกิจพอเพียง  ฟงเสียงประชาชน   
นําสูตําบลพัฒนา 

 สวนท่ี  6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา  3  ป  ไปสูการปฏิบัติ  โดย
ตําบลละอายมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการติดตามและประเมินผล  การนําแผนพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ  ประกอบดวยคณะกรรมการในภาคสวนตาง ๆ  สวนในสภาก็มี  3  ทาน  
คือทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ทานจารึก  พิบูลย  ทานโสภณ  เจริญ  กรรมการชุดดัง
กลาวก็ไดคัดเลือกทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ใหเปนประธาน  กรรมการชุดนี้จะได
ดําเนินการติดตามเมื่อส้ินปงบประมาณวาในปงบประมาณนั้น ๆ  ไดดําเนินการโครง
การแลวเสร็จไปถึงไหน  อยางไร  พรอมกับนําเสนอในรูปแบบเสนอแนะ  รายงานตอ
ผูบริหารจะไดปรับปรุงในการทํางานใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ในปตอไป  นี้คือสวนที่ไมได
เสนอตอสภา  สวนที่เสนอตอสภาคือเปนงานโครงการทั้งหมด หนา  32 -35  ทั้งหมด
จะเปนการสรุปโครงการทั้งหมด  ตามยุทธศาสตร 6  ยุทธศาสตรดวยกัน  ในป  53  ก็



จะมีทั้งสิ้น  184  โครงการ    ป 2554  มีทั้งสิ้น  134  โครงการ   ป  2555  มี  132  โครง
การ  รวมทั้งสิ้น  450  โครงการ  สวนรายละเอียดอยากใหทางสภาไดพิจารณา  สวน
อะไรที่ตกก็ใหเสนอ  สวนไหนที่ตองแกไขก็ใหนําเสนอครับ  ใหแผนพัฒนามีความ
สมบูรณมากขึ้น 

ประธานสภาฯ ใหเพื่อนสมาชิกตรวจดูใครจะเพิ่มเติมสวนใดก็ขอใหเพิ่มเติมไดครับ  ใครจะเพิ่มเติม
สวนใดบางเชิญครับ                                                           

ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                                                                                                      
สมาชิกสภาฯ  ทานศุภชัย   ไชยประพันธ  ม.3  ขอเพิ่มแผนพัฒนาโครงการกอสราง  คสล. ม.3  ถนน 

สาย 4-3-2  ยาว  2,000  เมตร กวาง 4  เมตร  งบประมาณ อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                                                                    
สมาชิกสภาฯ ทานสุมล   นุมาศ  ม.4  ขอเพิ่มแผนพัฒนาโครงการกอสรางรางน้ําตัว V  จากสี่แยก 

ควนสงสาร  คือ  คลองคุดดวน 
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                       
สมาชิกสภาฯ ทานจารึก  พิบูลย  ม.10  ขอเพิ่มถนน คสล.  เร่ิมจากหัวสะพานคลองอายนุย  ถึง  เขต

อุทยานแหงชาติ  ความยาว 2,500  เมตร  งบประมาณ  อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ ทานประยูร  เพชรอาภรณ  ม.10  ผมขอแกไขหนา  44  หัวขอที่  69  จากเดิมบุกเบิก

ถนนหินคลุก  ม.10  ต.ละอาย  โดยเริ่มจากสามแยกบายนายพรอม  แกลวกลา  ถึง  
สวนยางนายวิลาศ  ปรีชา  ขอเปลี่ยนเปน  บุกเบิกถนนหินคลุก  ม.10  ต.ละอาย  โดย
เร่ิมจากสามแยกบานนายพรอม  แกลวกลา  ถึงบานนายสมจิตร  คงแกว 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานอภิชัย   จิตจํา  ม.13  ขอเพิ่มแผนกอสรางระบบน้ําประปาภูเขา  ม.13  งบประมาณ  

อบจ.  ดวยครับ  หนา  50  ขอ  13 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศักดิ์ศิลป  เพชรนก  ม.14  ขอเพิ่มแผนรางน้ํารูปตัว V  จากสวนยางนางเกษร  ถึง

บานนายคเนย  ความยาว  1,000  เมตรเศษ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานประเสริฐ  เทพศักดิ์  ม.14  หนา  41  หัวขอที่  45  ขอเพิ่มระยะทางจาก  300  เมตร  

เปน  600  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสรยุทธ  สุดสาย  ม.17  ขอเพิ่มคูระบายน้ํารางวี (V)  จากสามแยกบานปาพาด  

ระยะทาง  200  เมตร  และขอเพิ่มไฟฟาระยะทาง  30  จุด   ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 



 
สมาชิกสภาฯ ทานยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์  ม.8  ขอเพิ่มหอกระจายขาวครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโสภณ  เจริญ  ม.7  ขอเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตรดานการกีฬา  เสนอจัดซื้อชุดกีฬา

ในการแขงขันละอายเกมส  ตั้งแต ม.1-ม.17  งบประมาณ  170,000  บาท  หมูบานละ  
10,000  บาท  และขอเพิ่มแผนพัฒนาโครงการหมูบานเฉลิมพระเกียรติ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสรายุทธ  ปรีชานุรักษ  ม.5  หนา  36  ขอ 6  บุกเบิกถนนจากบานนางเฉลียว  ดวง

กูล – บานนายบุญราม  อรามโชติ  กวาง  4  เมตร  ยาว  350  เมตร  ขอเปลี่ยนเปน  
ถนน คสล. จากบานนางเฉลียว ดวงกูล – บานนายบุญราม  อรามโชติ  ยาว  250  เมตร  
กวาง  3  เมตร  และหนา  37  ขอที่ 8   บุกเบิกถนน  ม.5  จากบานนายนุกูล  ดวงกูล  ถึง
บานนายครรชิต  กายภูมิ  กวาง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ขอเปลี่ยนเปน  ถนน คสล.  
จากบานนายนุกูล  ดวงกูล – บานนายครรชิต  กายภูมิ  กวาง  3  เมตร  ยาย  350  เมตร 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสาธร  ไกรปราบ  ม.17  ขอเพิ่มถนน คสล.จากบานนางลํายอง  ลิขไชย –  บาน

นายสมนึก  รักษาวงศ  ครับ  ระยะทางกวาง  4  เมตร  ยาย  290  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม.9  หนา  63  ขอ 6  ปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายของหมู

บานในเจตพื้นที่ตําบลละอาย ที่ระบุไวมี ม.1 – 2 ขอเปลี่ยนเปนหมู 1-17  ครับ  และ
หนา 89 ขอ 7  ซ้ือโตะพรอมเกาอี้  ตั้งงบไว  1,800,000  บาท และหนา  90 ขอ 8  ติดตั้ง
ระบบเสียงพรอมอุปกรณหองประชุม ตั้งไว 2,000,000 บาท  ผมวามันมากเกินไปครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานนนทภักตร    ศรีอินทร  ม.5   ขอเพิ่มแผนคือ  โครงการบุกเบิกถนน   จากบาน      

นายสุเชาว  ศรีอินทร – บานนางรัชฎาภรณ  ศรีอินทร  ระยะทางยาว  250  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานธีรธรรม  มัฏฐาพันธ  ม.6  หนา  49  ขอ 6  ขุดลอกหนองน้ําเพื่อการเกษตร  และ

กอสรางพนังปองกันตลิ่ง  พรอมกอสรางศาลากลางน้ํา  และขอเพิ่มเติมใหใสหมูบาน
ดวย  ม.6 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศุภชัย  ไชยประพันธ  ม.3  ขอเพิ่มแผนพนังกั้นน้ําถนนสายชองยูง  ระยะทาง  200  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานจารึก  พิบูลย  ม.10  สรางหอกระจายขาว  ม.1 - 17  ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 



 
สมาชิกสภาฯ ทานขรรคชัย  โมสิกะ  ม.12  ขอเพิ่มแผนรางน้ําตัว V   ถนนขึ้นวัดปลายระแนะ         

ตอจากปงบประมาณป  51  ระยะทาง  300  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโสภณ  เจริญ  ม.7  หนา  92  ขอ 2  ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร,  ส.อบต.,  

พนักงาน  และลูกจางของ อบต.ละอาย  ผมขอเพิ่มผูนําชุมชนดวยครับ 
ประธานสภาฯ ใครมีอะไรบาง  ถาไมมีผมเองตองขอมติ 
 ใครเห็นควร  เห็นชอบแผนพัฒนาป  2553-2555  โปรดยกมือครับ 
มติสภาฯ เห็นชอบ  32  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ใครมีอะไรบาง  เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานอาดูร  แสงศรี  ขอใหเจาหนาที่ช้ีแจงแทนผมครับ 
หัวหนาสวนการคลัง ทานสุจิตรา    ปานวัน  จะชี้แจงรายรับ-รายจาย  ตั้งแตเดือนตุลาคม  2551-วัน

ที่  12 พฤษภาคม  2552  ตามที่ไดแจกเอกสารใหสมาชิกไดดูไปนั้น  รายรับรวมทั้งสิ้น  
16,866,155.45  บาท  รายจายตั้งแตเดือนตุลาคม  2551-วันที่  12  พฤษภาคม  2552  เรา
ใชไป  10,384,886.73  บาท  และกอหนี้ผูพันรอจายมีคาใชสอย  273,690.04  บาท  คา
ปรับปรุงถนนถมหลุมบอ ม.6  249,500.00  บาท  คาตอบแทน 10,000.00  บาท  รวม
กอหนี้ผูกพันรอจาย  533,190.04  บาท 
เร่ืองโครงการสงเสริมอาชีพหมูบานละ  100,000  บาท  โดยรัฐบาลจัดสรรให  อยาก
ใหสมาชิกทุกทานชวยประสานสมาชิกของกลุม  หรือประธานกลุม  ทางสภาตองเอา
คืน  โดยในสัญญานั้นใหกู  5  ป  แตตอนนี้พนมาแลว  ตองใหสมาชิกหรือวาประธาน  
ตองสงคืน  รายละเอียดไดแจกใหสมาชิกสภา อบต.  ไดดูและชวยไปบอกกับประธาน
กลุมหรือผูรับผิดชอบใหรูดวย  ใหชําระเงินคืนดวย  และกลุมที่ชําระคืนหมดแลวให
ไปพิจารณาขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการที่จะขอเบิกเงินตอไป  ใหเขียนโครงการไว
ใหสมาชิกกลุมและเงินสะสมกลุมไมนอยกวา  30 % 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม.9 ใหไปดูขอ 13 กลุมเลี้ยงโค  ของ ม.9  แตตอนนี้อยู  ม.16   
  ประธานกลุม  ผูใหญบาน  อบต. ก็มีแลวใหไปทวงหนี้กับ  ม.16  ดวยครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานมณฑล  ธราพร  ม.8  โครงการสงเสริมอาชีพของหมูบาน  ตอนนี้เยาวชนตองการ 
 
 



 
ใหเรงดวน  ใหอยูในลําดับตน ๆ  เพราะเยาวชนเขาตองการเลี้ยงปลา  ตอนนี้เงินพรอม
แลวไมรูวาจะคืนที่ใคร  สวนรานคาชุมชนใหสวนการคลังหรือฝายบริหารเขาไปจัด
การตรงนี้ดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสุมล  นุมาศ  ม.4  สัญญาเขาใหทํา  5  ป  แตตอนนี้มันเลยมาแลว  สัญญาตั้งแตป  

พ.ศ.2544  ไมทราบวาปลอยใหเลยมา  3  ป  ไดอยางไรครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานอาดูร  แสงศรี  การติดตามครั้งนี้ก็เร่ิมทําการติดตามเร็ว ๆ  นี้  เมื่อกอนที่ไมไดติด

ตามบอก  เราก็ไมไดบริหาร  หนาจะถามทานสรยุทธ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศักดิ์ศิลป   เพชรนก  ตามที่ทานอาดูร  พูดก็ถูกแลวแตทานเสรี  ก็อยูในสมัยนั้น

ดวย  ใหทานเสรีตอบครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานเสรี  จิตจํา  ตามสัญญาไดระบุไว  5  ป  แตตอนนี้  7  ป  ลวงเลยมาแลว  ทําไมไม 

ติดตามกันเอาจริง  เอาจัง  เพราะฝายบริหารเปลี่ยนแปลงมาหลายยุค  สัญญาทํา
ระหวางทานสุยิส  ชูสุทน  เปนนายกอยู  ผูลงนามนายประเสริฐ  คาร  มาตอนนี้ทาน
สมาชิกไมตองเปนหวง  ตองเรียกสมาชิกกลุม  หรือประธานกลุมมาชี้แจงทําความเขา
ใจ  เพราะคูสัญญามีอยูในสภาเรียบรอย  มีคณะกรรมการ  5  คน  และใหผอนชําระป
ละ  20,000  บาท  ตอนนั้นผมเปนสมาชิกอยูผมจําได  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสุมล  นุมาศ  ม.4  เรามีมาตรการอยางไร  ถาเขายังไมจาย  เราจะทวงกันอยางไร  

เพราะถาปลอยไปอยางนี้ก็ไมได  หรือจะใหขึ้นศาล  หรือวาจะทําอยางใดอยางหนึ่ง
ครับ  ลําดับที่  15  ประธานกลุมก็ไมมี  หนาจะลงรายละเอียดใหหมด อบต.ในพื้นที่จะ
ไดตามถูกครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
เจาหนาท่ีสวนการคลัง ทานสุจิตรา  ปานวัน  ตอนนี้เอกสารบางสวนยังหาไมเจอ  ตอนนี้กําลังรอบ

รวมเอกสารอยู 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานจีรยุทธิ์   สุดจิตร  ม.12  ของ ม.5  ผูใหญสมชาย  บางโรย  เพิ่งเอาไปป  2550  ครับ  

ยังไมครบตามสัญญาครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศักดิ์ศิลป   เพชรนก  ม.14  ผมอยากใหมีรายละเอียดใหมากกวานี้ 



 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานประยูร   เพชรอาภรณ  ม.10  การใหเงินกับหมูบานเพื่อใหเกิดผลประโยชนแกหมู

บาน  ยกตัวอยาง  ม.10  กลุมรานคาชุมชนตอนนั้น  ผญ.พรอม  แกลวกลา  แกก็สง
หมด  สวนกลุมเลี้ยงโคของนายสมเชิญ  ศรีสวาง  เปนประธานเก็บเงินไปรู ๆ  เงินก็
ศูนยหาย  ตอนประชุมหมูบานมีการโวยวายกันบอยเร่ืองกลุมโคครับ  สวนรานคาชุม
ชนถามาตอยอดก็มาทําเรื่องเอาไปไดครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานเสรี   จิตจํา  เงินนี้ปลอยไป  5  ป  สมัยทานสุยิส  และหมดสัญญาในสมัยนายก 

อนุศักดิ์  เร่ืองนี้สมาชิกไมตองหวง  หลักฐานมีชัดเจน  ใหเรียกประธานมาทําความเขา
ใจและจะทําความขอตกลงตอไป 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม.9  วันที่  6  พ.ค.52  การจายเงินผูสูงอายุ  ผมวาหาวิธีการจาย

ใหสะดวกและรวดเร็ว  ไมใชเหมือนวันที่  6  พ.ค.52  และถังหองน้ํามันร่ัวควรจะหา
ถังใหมมาใหดีกวานี้ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานอาดูร   แสงศรี  เงินผูสูงอายุคร้ังตอไป จะเขาดําเนินการใหดีกวาเดือนที่แลวครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศักดิ์ศิลป   เพชรนก  ม.14  เร่ืองถมหลุมบอ  ม.14  ทานจะดําเนินการไดเมื่อไร    

นี่ก็เลยมา  6  เดือนแลวครับ  ความเดือดรอนตองเรงดวนครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
รองนายกฯ ทานอาดูร  แสงศรี  ตอนนี้โครงการถมหลุมบอ  ตอนนี้ผูรับเหมาเขามาทําสัญญาแลว  

ระบุในสัญญามันหมดวันที่  2  มิ.ย. 52  เลยวันที่  2  มิ.ย. 52  ทางสภาปรับครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม.9  ผมวาเรื่องผูสูงอายุใหเพื่อนสมาชิกไปรับมอบอํานาจจาก

ผูสูงอายุมา  เพื่อจะดําเนินการไปแจกใหผูสูงอายุ  ไดหรือไม 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานสุมล   นุมาศ  ม.4  เงินผูสูงอายุ  หมูอ่ืนผูสูงอายุมารับเอง  แต ม.4  ผมใหผูสูงอายุ

เซ็นมอบอํานาจมาและผมมารับเองแลวครับ  คร้ังตอไปใหทํามาอยางนี้ครับ  จะนําไป
แจกหรือใหมารับที่บานของ อบต.เองครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  ทานธีระพงค  พลวัฒน  เงินผูสูงอายุเงินเขามา 3 เดือนกอนครับ  ผูรับเงิน  

1,064  คนครับ  จะจายเปนเงินสดหรือผานทางธนาคาร  ตามที่สมาชิกถาม  ถาผูสูงอายุ 



 
มอบหมายใหถือวารับไดครับ สวนผูที่เสียชีวิตไปเงินสวนนี้จะตกเปนเงินสะสม จะไม
คืนไปจังหวัดครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศุภชัย  ไชยประพันธ  ม.3  จากการสํารวจรายชื่อของ ม.3  คร้ังที่ผานมาผลปรากฏ

วามีรายช่ือตกอยู  1  ราย  ไมไดรับเบี้ยยังชีพ  และบังเอิญ  ม.3  เสียชีวิต  1  ทาน  มีทาง
ใดบางที่จะใหผูที่ไมไดรับ  จะไดรับเหมือนคนอื่นครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  ทานธีระพงค   พลวัฒน  จากการเสียชีวิตของผูสูงอายุ  ม.3  จะชวยผูตกคางไม

ได  จะตกเปนเงินสะสมเทานั้น  ตอนนี้จะรับไมไดครับ  ชวยสวัสดิการสังคมไดครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานจีรยุทธิ์   สุดจิตร  ม.12  โดยที่ขาราชการไปประกาศโดยสมาชิกไมมีหนังสือ  พอ

พี่นองในพื้นที่สอบถามพวกกระผมตอบวาไมรูก็ถือวาไมเหมาะสมอยากจะฝากไวครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานวิเวก  พนาลี  ม.2  อยากจะถามเรื่องเงิน คสมช.  ของตําบลละอายครับ  ยังไมได

จายอยากถามวามีปญหาอะไรอยูบางไหมครับและเงิน สปสช.ดวยครับอยากใหสมาชิก
ไดรับทราบวามาอยางไร  ไปอยางไรครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  ทานธีระพงค  พลวัฒน  เงิน คสมช.  และเงิน  สปสช.  เงิน  คสมช. เปนเงิน

อุดหนุนหมูบานละ  10,000  บาท  ตอนนี้ดําเนินการเรียบรอยแลวครับในการเบิกจาย  
สวนเงิน  สปสช.  โดยตําบลละอายไดตั้งงบประมาณ  100,000  บาท  เพื่ออุดหนุนไป
ใหทาง สปสช. และทางองคการบริหารสวนตําบลก็ไดอุดหนุนไปใหเรียบรอยแลว
ครับและทาง สปสช.  ก็ไดโอยเงินกลับมาใหกับประชาชนที่มีบัตรทอง  จํานวนหนึ่ง
หมื่นกวาคนเรียบรอยแลวครับ  ยังเรียกประชุมกรรมการชุดใหญครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานจีรยุทธิ์   สุดจิตร  มีสมาชิกของ ม.10  นําเช็คไปเบิกแตไมสามารถเบิกไดครับ  

เพราะทางธนาคารบอกวา  จะตองปลัดเปนคนเซ็น  แตจริง ๆ  ระเบียบทางการเงิน  3  
ใน  5  เพราะตอนนี้ปลัดไปอบรม  หัวหนาสวนโยธารักษาราชการแทน  และลายเซ็น 
ของทานนายก  ก็ไมเหมือนเดิมที่สงธนาคาร  และวันนี้เซ็นอีกแบบหนึ่ง  และเช็คเงิน 
คสมช.  ทั้ง  17  หมูบานก็ตองยกเลิกครับ  คงจะไดรับวันจันทรครับ 

ประธานสภาฯ ทานอื่นมีอะไรบาง  ถาไมมีผมขอปดการประชุมแคนี้ครับ  
 
 



ปดการประชุมเวลา   15.45 น. 
 
 

  ลงชื่อ            นิกร  เลิศไกร  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายนิกร  เลิศไกร) 
         เลขานุการสภาฯ 
 

  ลงชื่อ            จีรยุทธิ์  สุดจิตร  ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายจีรยุทธิ์  สุดจิตร) 
            ประธานสภาฯ 
 

  ลงชื่อ         โชติมา  วงศสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายโชติมา  วงศสวัสดิ์) 
           

  ลงชื่อ        ประยูร   เพชรอาภรณ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประยูร   เพชรอาภรณ) 
           

  ลงชื่อ            สุมล   นุมาศ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุมล   นุมาศ) 
 


